
 

Výročná správa nadácie za rok 2012 

 

Prehľad činnosti 

Nadácia Trnava Trnavčanom vďaka príjmom získaným z 2% dane z príjmov za 

rok 2010 v roku 2012 pokračovala vo svojej činnosti zameranej na plnenie 

verejnoprospešných cieľov v zmysle ustanovení nadačnej listiny.  

Správna rada nadácie upriamila svoju podporu projektom zameraným na 

pomoc sociálnu a na vzdelávaciu a literárnu tvorbu v regióne, ktorá by bez jej 

podpory nemohla byť zrealizovaná. Nadácia tak v súlade so svojimi cieľmi 

podporila projekty súvisiace s rozvojom a ochranou duchovných a kultúrnych 

hodnôt, s rozvojom vzdelávania, vedy  kultúry a projekty sociálnej pomoci. 

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí  2012 na základe výsledkov auditu 

a schválenia dozornej rady po prekovaní schválila výsledok hospodárenia 

nadácie za rok 2011 vo výške – 387,34 eur a jeho vysporiadanie z kladných 

výsledkov hospodárenia minulých rokov. 

Správna rada zároveň na svojom pracovnom stretnutí prerokovala rozpočet 

nadácie na rok 2012 a schválila ho v navrhovanej podobe. V príjmovej časti sa 

počítalo s príjmami vo výške 29 307 eur, pričom jej súčasťou bol 

predpokladaný finančný zostatok prostriedkov k začiatku roka 19 282 eur.  

Reálny príjem v roku 2012 bol 22 988 eur. Znížený príjem bol zapríčinený 

každoročným poklesom príjmu z príspevkov z 2% DzP.  

Vo výdavkovej časti navrhovaného rozpočtu tvorila väčšina výdavkov na 

projekty zo zaplatenej DzP.  Išlo o čiastku 9 660 eur na konkrétne projekty a 

zvyšných  900 eur z položky činností nadácie boli určené na výdavky súvisiace 

s 2 %. Na správu nadácie bolo v rozpočte navrhnutá čiastka 414 eur, pričom 

reálne bolo na správu nadácie vynaložených 472 eur..  

Celkové saldo príjmov a výdavkov bolo naplánované vo výške 18 333 eur, 

pričom reálne dosiahlo výšku 11 956 eur. Dôvodom boli nenaplnené 

predpokladané príjmy z 2% DzP.    

Ročná uzávierka – súvaha, zhodnotenie základných údajov, prehľad príjmov 

a výdavkov vo forme výkazu zisku a strát - je priložená v prílohe tejto výročnej 

časti. 



 

  Prehľad príjmov  

V roku 2012 získala nadácia príspevky podielu zaplatenej dane vo výške 3 677,- eur 

a úroky z bankových vkladov boli 29 eur. 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov 

Ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Stav na konci bežného účtovného obdobia 11 956,42 eur 

Na účtoch Ostané záväzky a iné záväzky nemá nadácia k 31.12.2012 zostatky. 

Nadácia v roku 2012 nemala zásoby ani  pohľadávky. 

Nadácia nemala v roku 2012 tržby za vlastné výkony a tovar. 

Zhodnotenie základných údajov zahrnutých v účtovnej závierke 

Zostatok krátkodobých rezerv na konci účtovného roka predstavoval výšku 374, - 

eur. 

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane 3 677  eur. 

V nákladových položkách roku 2012 sú popri poskytnutých príspevkoch vo výške 9 

660 eur, náklady na ostané služby vo výške 900,  ktoré zahŕňajú čiastočné náklady 

za auditorské služby vo výške 200 eur, čiastočné úhrady za účtovné služby vo výške 

633 eur a ostatné poplatky z 2% DzP vo výške 67 eur.. 

V roku 201 získala nadácia príspevky podielu zaplatenej dane vo výške 3 677,- eur 

a úroky z bankových vkladov boli 29 eur. 

Výrok auditora k ročnej účtovnej závierke 

„Podľa môjho názoru, účtovnú závierka poskytuje vo všetkých významných 

súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie NTT k 31.12. 2012 a výsledku 

jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 

o účtovníctve.“     

Nadácia v roku 2012 nebola obdarovaná žiadnym darom 

V roku 2012 nenastali zmeny v nadačnej listine.  



 

Zmeny nenastali  ani v  zložení orgánov. 

Členovia Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom: 

Ing. Vladimír Butko 

Ing. Bystrík Stanko 

Ing. Kvetoslava Tibenská 

Ing. Štefan Bošnák 

Ing. Hana Dienerová 

Ing. Johana Ančicová 

Ing. Marek Gálik 

 

Zloženie dozornej rady: 

Ing. Blanka Čigašová 

Mgr. Marián Rozložník 

PhDr. Ján Žitňanský 

 

Podporené projekty 

Z predložených projektov na rok 2012 schválili členovia SR NTT poskytnutie 

prostriedkov pre vybratých žiadateľov v celkovej sume 9 660 eur. 

Najvyššiu finančnú čiastku 2 160 eur pridelila nadácia na projekt Dom pútnika 

v Trnave občianskemu združeniu Spojené ruky. Projekt má cieľ napojenia na 

medzinárodnú pútnickú cestu do Santiaga de Compostela cez Rakúsko alebo Českú 

republiku, čo vytvára predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu a medziregionálnej 

spolupráce. Trnava tak môže využiť existujúci potenciál duchovného centra i pre 

rozvoj turistiky. Súčasťou projektu je komplexná rekonštrukcia historickej budovy 

v meste, pričom umožňuje prenocovať a zregenerovať sily pútnikom práve v meste 

Trnava. 



 

Nadácia podporila aj projekty zamerané na vytváranie širšieho vzťahu 

spoluzodpovednosti za mesto Trnava prostredníctvom publikačnej a vzdelávacej 

činnosti.. Podporený bol projekt tvorivej súťaže Vianočná pohľadnica sumou 700 eur, 

do ktorej boli zapojené deti materských škôl. Práca s deťmi bola podporená aj v  

projekte kultúrnych súťaží v rámci aktivít centra voľného času vo výške 300 eur. 

Z publikačnej činnosti Nadácia Trnava Trnavčanom prispela sumou 1000 eur na 

knižný projekt Trnava poetická, v ktorej mladý autor Matúš Plecho, zachytáva mesto 

v nevšedných poetických pohľadoch. Podporené bolo i vydanie monografií, ktoré 

vydal Ústav dejín Trnavskej univerzity Pantheon Tyrnaviense a trnavská univerzita vo 

svetle dejín.   

Nadácia v súlade so svojimi stanovami podporuje aj projekty, ktoré vytvárajú vzťah 

k mestu a participujú na kultúrnom a spoločenskom živote Trnavy. Z týchto projektov 

boli finančne dotovaná výstava fotografií E. Kostolányiovej či webová stránka 

Osobnosti Trnavy. 

Nadácia podporila rodinu v sociálnej núdzi formou finančnej pomoci na štúdium  

talentovaného huslistu Mareka Špenáta v celkovej sume 500 eur.  

Celkovo Nadácia Trnava Trnavčanom podporila  projekty v celkovej výške 9 660 eur. 

Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla nadačný 

príspevok. 

Viď príloha - tabuľka 

Tak ako po minulé roky ani v roku 2012 NTT nezamestnávala žiadnych 

zamestnancov a pracovala na báze dobrovoľnosti a zanietenia jej správnej 

a dozornej rady.  

V Trnave 30.3. 2012 

 

 

Vypracoval Ing. Pavol Tomašovič 

 

 

 



Plnenie rozpočtu Nadácie Trnava Trnavčanom v roku 2012 
 PRÍJMY 

   položka rozpočet 2012 skutočnosť 2012 
 1. vlastné príjmy 25 29 
 1.1. úroky z BÚ a TV   29 29,3 

1.2. príjmy z činnosti nadácie a prenájmu majetku   0 
 2. cudzie zdroje 10 000 3 677 
 2.1. prijaté príspevky z 2% DzP ( VBO)   3 677 
 2.2 iné prijaté príspevky od právnických osôb   0 
 2.3 iné prijaté príspevky od fyzických osôb   0 
 3. zostatok finančných prostriedkov k 1. januáru 19 282 19 282 
 3.1. zostatok príspevkov zo zaplatenej DzP   10 560 
 3.2. zostatok ostatných prostriedkov   8 722 
 SPOLU PRÍJMY 29 307 22 988 
 VÝDAVKY 

   1. činnosť nadácie hradená z 2% DzP 10 560 10 560 
 1.1. rozdelenie príspevkov zo zaplatenej DzP na projekty  9 660 9 660 
 1.2. čiastočná úhrada za audítorské služby    200 
 1.3. čiastočná úhrada za účtovnícke služby    633 
 1.4. ostatné výdavky z 2% DzP - poplatky...   67 
 2. správa nadácie hradená z prostriedkov NTT 414 472 
 2.1. ochrana a zhodnotenie majetku (bankové poplatky, daň z úrokov)   151 
 2.2. propagácia verejnoprospešného účelu   0 
 2.3. prevádzka nadácie   0 
   prevádzka internetovej stránky ( prenájom domény )   0 
 2.4. odmena za výkon funkcie správcu   0 
 2.5. náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu   0 
 2.6. mzdové náklady    0 
 2.7. iné výdavky na ostatné činnosti spojené s prevádzkou   321 
   čiastočná úhrada odmeny za výkon audítora    124 
   čiastočná úhrada za účtovnícke služby    197 
   správne, súdne, notárske poplatky ...   0 
   iné výdavky   0 
 SPOLU VÝDAVKY 10 974 11 032 
 SALDO PRÍJMY - VÝDAVKY 18 333 11 956 
 

   
                              

 

     

     

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


